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SVETOVNI DAN MOKRIŠČ

2. 2.
Leta 1971 je bila na ta dan sprejeta Ramsarska konvencija
oz. Konvencija o varstvu mokrišč mednarodnega pomena.

Letošnja tema MOKRIŠČA IN VODA poudarja prispevek mokrišč
k količini in kakovosti sladke vode na našem planetu.
Voda in mokrišča so povezana v neločljivo sožitje, ki je ključnega
pomena za življenje, naše počutje in zdravje našega planeta.

RAMSARSKA KONVENCIJA
Je konvencija (dogovor) o mokriščih mednarodnega pomena.
Države podpisnice so se zavezale, da bodo:
•uvrščale mokrišča na Seznam mokrišč mednarodnega pomena in ohranjala ter
vzdrževala njihovo ekološko ravnovesje,
•vključevale ohranitev mokrišč v nacionalne razvojne programe in načrtovale
upravljanje povodij ob spoštovanju načela trajnostne rabe in
•podpirale razvojno politiko ohranjanja mokrišč na svojem ozemlju.

Ramsarska mokrišča v Sloveniji:

Cerkniško jezero

Sečoveljske soline

Škocjanske jame

KAJ SPLOH JE MOKRIŠČE?
Je območje, ki je redno poplavljeno s površinsko ali podzemno vodo.
Daje življenjski prostor mnogim rastlinam in živalim, ki za življenje in/ali
razmnoževanje potrebujejo mokro ali občasno mokro prst.

Pantanal - največje (tropsko) mokrišče na svetu

MOKRIŠČA LAHKO RAZVRŠČAMO GLEDE NA
• hidrološke značilnosti:
• vir vode (morska , rečna,
jezerska)

• vegetacijsko ekološke
značilnosti:
• vegetacija vodnih rastlin

• tip vode (slana, sladka, brakična)

• trstičje

• prisotnost vode (stalna, občasna,
bibavična itd.)

• mokrotni travniki

• talne značilnosti: mineralna ali
organska tla
• človekov vpliv na delovanje:
• primarana in sekundarna
naravna in antropogena

• visoko barje
• poplavni gozd

• lego oz. kje se nahajajo:
• morska
• obalna

• celinska

POZNAMO VEČ RAZLIČNIH VRST MOKRIŠČ

• močvirja
• visoka barja
• nizka barja
• loke

• plitva jezera
• mokrotni travniki
• izliv rek

• kraška polja

• soline

• mlake

• rečne mrtvice

• ribniki

• poplavna območja
rek

• kali

• z mangrovami
porasle obale v
tropskem in
subtropskem
pasu
• brakična in
polslana
mokrišča
• obmorske
lagune in
priobalni deli
morij

VISOKO BARJE
Je mokrišče, pri katerem
rastline nimajo stika s
podtalnico.

NIZKO BARJE

Ljubljansko barje

MOČVIRJA

Barje Šijec na Pokljuki

Nastanejo z zasipavanjem jezer, pri taljenju vrhnje plasti tal na
območju permafrosta ali kot posledica visoke gladine talne vode.

Krakovski gozd

Zelenci

Nastanejo v kotanjah,
kjer zastaja voda.

LOKE

MLAKE
Je manjša kotanja s stoječo vodo, ki je
lahko naravnega ali umetnega izvora.
Količina vode običajno zelo niha.

So naravno poraščeni poplavni
gozdovi in rastlinstvo prilagojeno
vlažnim tlom in visoki gladini
podtalnice.
Cerkniško polje

KRAŠKA POLJA

Mlaka na Goričkem

Poplavni gozd
Planinsko polje

PLITVA JEZERA
Območja s stalno ali nestalno vodo z
nizkim pretokom.

Kal pri Razgurih

Podvinci

RIBNIKI

KALI

Kal (ponekod tudi lokev ali lokva) je plitva
kotanja na kraških tleh, kjer se
zbira deževnica. Voda ne pronica v kraško
podzemlje, ker ima kal dno prekrito z
neprepustno plastjo gline ali ilovice.

Kratersko jezero (ZDA)

Ribnik Reš
Slano jezero (Črna gora)

MOKROTNI TRAVNIKI
OBMORSKE LAGUNE IN
PRIOBALNI DELI MORIJ

IZLIV REK
Območja, kjer se reke izlivajo v
morje in se sladka voda meša s
slano.

Mokrotni travnik

Maranska laguna (Italija)

REČNE MRTVICE
So raven svet neposredno ob strugi reke.
Mrtvice reke Mure

Delta Nila

Paške soline

SOLINE

Z MANGROVAMI PORASLE
OBALE V TROPSKEM IN
SUBTROPSKEM PASU

Škocjanski zatok

BRAKIČNA IN T. I.
POLSLANA MOKRIŠČA

Lagoons on Kings Marsh Orford Ness

Dajejo dom mnogim
rastlinam in živalim in
imajo pomembno
funkcijo v prehrambeni
verigi.
Shranjujejo velike količine vode.
Napajajo podtalnico, reke in
jezera ali pa obratno; s počasnim
sproščanjem vode preprečujejo
erozijo in poplave.

V mnogih predelih sveta so vir
hrane in surovin (ribe, les,
krma…) za lokalne prebivalce.

Blagodejen vpliv na okoliško
mikroklimo (z izhlapevanjem
vode blažijo sušo in poleti
hladijo ozračje.

POMEN MOKRIŠČ
Mangrove in koralni grebeni
varujejo prebivalce pred
hurikani, neurji in tsunamiji.

Presnova in zadrževanje
hranilnih snovi in usedlin.
Privlačna območja za
sprostitev in rekreacijo.

V šotnih barjih so shranjene
velike količine ogljika.

Delujejo kot naravna čistilna naprava
(zadržujejo strupene snovi) in s tem
omogočajo rabo pitne vode.

OGROŽENOST MOKRIŠČ

Človek je skozi stoletja
mokrišča uničeval na
različne načine:
• izuševanje,
• zasipavanje,

• pozidava,
• zastrupljevanje.
Izsušeno mokrišče

V zadnjih 300 letih je bilo po svetu uničenih več kot 87 % mokrišč.

MOKRIŠČA IN TURIZEM
Mokrišča so zaradi rastlinske in živalske raznolikosti
zanimiva turistična atrakcija.

Osrednja opazovalnica v Škocjanskem zatoku

Lovrenška jezera na Pohorju

Po posebni leseni brvi se lahko brez škode za naravo
sprehodimo do jezera in po močvirnati okolici Zelencev

SLABOSTI

Ali vzpodbujati razvoj
turizma v mokriščih?

Hitra rast turizma
predstavlja velik pritisk na
ranljive ekosisteme kot so
mokrišča:

PREDNOSTI
Prihodki od turizma se lahko
vlagajo v ohranjanje mokrišč.
Sečoveljske soline

Prihodke se lahko porabi za
usposabljanje lokalnih
vodnikov, ti pa potem lahko
podučijo turiste o
pomembnosti mokrišč.

• izhojenost tal v občutljivih
habitatih zaradi pretirane
količine obiskovalcev)
• čezmerno motenje ptičjih
gnezdišč
Razmah turizma izloči
lokalne skupnosti, ki so
odvisne od mokrišča.

Turistična podjetja in nevladne
organizacije lahko pomembno
prispevajo k osveščanju in s
tem ohranjanju biotske
raznolikosti v mokriščih.

Onesnaževanje pokrajine
zaradi odpadkov in odplak
iz turističnih objektov.
Strunjanske soline

ŠKOCJANSKE JAME
18. maja 1999 so bile vpisane v seznam svetovno
pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije, kot
prvo podzemno mokrišče na svetu sploh.
Skupaj s podzemnim tokom Reke so eno od
najdaljših kraških podzemnih mokrišč v Evropi

Kraško podzemlje ponuja varno zavetje številnim
organizmom, ki so razvili vrsto prilagoditev na temen,
vlažen in s hrano skromen življenjski prostor.
V tišini varnih zavetij med kamenjem, v reki in jezercih
ter kapljicah vode, ki padajo s stropa, so skrite številne
živali, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu.
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